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Dit patroon is ontworpen door Doris van der Waals in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

1. Laat een goed stuk garen over om hiermee de toer aan de onderzijde te kunnen sluiten.
Haak een basis ketting van stokjes in een meervoud van 16 stokjes plus 4 extra stokjes 
(dit om het patroon uit te laten komen). Sluit de ketting van stokjes in de 3de lus van de 3 waarmee je 
begonnen bent met een  halve vaste.
Indien dit niet lukt haak je een ketting in een meervoud van 16 lossen plus 4 extra lossen. 
Haak de ketting op een haaknaald maat groter. Sluit de ketting met een halve vaste. Haak 3 
lossen, haak in alle 
lossen 1 stokje. Sluit de toer met een halve vaste in de 3de losse van de 3 begin lossen.

2. Haak 3 lossen, haak 1ST in de volgende steek. Haak 1L, sla 3 steken over van de vorige toer, 
Haak 1V steek in de volgende steek van de vorige toer. Haak 1L, *sla 3 steken van de vorige toer over, 
Haak 1ST in de volgende 3 steken, haak 1L, sla 3 steken van de vorige toer over en 
haak een V steek in de volgende steek, haak 1L*. Haak * tot * tot je nog 4 steken over hebt. Haak in de 
4de steek nog 1 stokje en sluit de toer met 1HV in de 3de lus.

3. Haak 4L ( staat voor 1ST en 1L), haak 7ST in de V steek van de vorige toer, haak 1L, 
*haak 1ST in de 2de stok vorige toer (middelste van de 3 stokjes op een rij), haak 1L, 
haak 7ST in de V steek vorige toer, haak 1L*. haak * tot * tot je terug bij het begin bent. 
Sluit de toer met 1HV in de 3de lus van de 4 begin lossen.

4. Haak 6L, ( staat voor 1ST en 3L) haak 1ST in de zelfde 3de losse waarmee je de toer hebt gesloten, 
haak 1L, *Haak 1ST in de 3de,4de en 5de steek van de 7ST vorige toer, haak 1L, Haak 1 V steek in de 
enkele stok vorige toer, haak 1L*. Herhaal * tot * tot je terug bent bij het begin. 
Sluit de toer met een HV in de 3de lus van de 6 lossen waarmee je gestart bent.

5. Haak 1HV in de V steek, haak 3L, haak 3ST in dezelfde V steek, haak 1L, 
haak 1ST in de middelste van de 3ST vorige toer, haak 1L, *Haak 7ST in de V steek vorige toer, haak 1L, 
haak 1ST in de middelste stok van de 3ST vorige toer, haak 1L*. Herhaal * tot * tot je terug bent bij het 
begin. Haak nog 3ST in de V Steek waar je al 4ST in hebt gehaakt bij het starten van de toer. Sluit de 
toer met 1HV in de 3de lus van de 3L waarmee je de toer bent begonnen.

Benodigdheden:
Haaknaald maat 3mm
Lilian Canvas stof 50cm bij 30 cm kleur 704 Roze
2 bollen Durable ongebleekt breikatoen nr 8 kleur 
087 Ecru

Legenda: 
1L= 1 losse
1ST = 1 Stokje
1HV = 1 Halve Vaste
V steek = 1 stokjes, 3 lossen, 1 stokje in 1 steek.
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Herhaal nu toer 2 tot en met 5 tot je in totaal 32 toeren hebt gehaakt. Je eindigt met de 5de toer.

Haak nu vasten in alle stokjes die je tegenkomt sla hierbij alle losse steken over!
Sluit de toer met 1HV.

Haak nu nog 4 toeren vasten.
Bepaal waar je de knoop wilt hebben. (midden voorkant) Haak nu vaste tot je bij de markering bent daar 
waar jij de knoop wilt hebben. Haak op deze plek 3 losse, sla 3 steken over en haak de toer verder met 
vasten. Haak de toer erna met vasten. Op de plek van de 3 lossen haak je 3 vasten in de ketting.
Markeer het punt waar de knoop moet komen (midden achterkant). Haak de toer door met vaste tot het 
markeer punt. Haal de lus op en trek deze door de knoop (let op de knoop moet naar binnen wijzen). 
Haak nu vasten door tot het begin van de toer. Haak nu nog 4 toeren vasten en sluit de toer af met een 
halve vaste. Hecht je draad af en stop deze weg.

Schouder band haken:
Haak 5 losse en sluit de ketting met een HV.
Haak nu 5 vasten in de ketting en 1V in de HV waarmee je de toer hebt gesloten. Sluit de toer niet maar 
haak nu rondjes door met V tot gewenste lengte. Het moet de breedte hebben van de tas en de lengte 
van je hengsel. Zie foto.

Sluit de toer af met een halve vaste en knip de draad af. Let wel: hou een lange draad eraan.

Trek nu het hengsel door de tas vanaf de zijkant door de andere zijkant heen. Ong. 4 motieven vanaf de 
rand. Trek de tas binnenste buiten en hecht het begin van het hengsel aan het einde van het hengsel. 
Hecht de  draad af en steek het laatste stukje weg in het hengsel.

Onderkant tas dicht maken:
Neem de goede kant van het haakwerk voor je. Hecht de draad aan in de zijkant van de tas. 
Haak nu vasten in alle stokjes.

Haak nog 9 rondes vasten. Haak nu de onderkant van de tas dicht. Dit doe je door beide lagen heen te 
haken met een halve vaste steek. Draad afhechten en weg stoppen.

Tas voeren:
Trek je tas binnenste buiten.
Neem de stof en leg het om het werk heen. Knip nu de stof op maat met 1CM speling langs alle zijden. 
Let op dat je tot aan het knoopsgat meet plus 1CM voor de rand erbij.

Stik nu de onderkant en de zijkant dicht op 1CM vanaf de rand. Nu heb je een los zakje.
Trek de stoffen “zak “ binnenste buiten en om het haakwerk heen. Sla de boven rand 1CM om naar 
binnen, dus naar het haak werk toe. Stik nu de rand van de stof vast aan de rand van de tas. 
Zorg hierbij dat je wel onder het knoopsgat blijft.

Trek het werk terug naar buiten. Nu heb je de tas gevoerd.

Heel veel draag en haak plezier.


